כתובת הוועד

vaadmekomi@beit-yitzhak.org.il

גיליון מס' 8811

יום חמישי ,ו' באייר תש"ף 03 ,באפריל 0303

ירה  -דוד אשל
הּורי צְ ִפ ָ
ִה ְר ֵ
ְׁש ֵּתי ַּדּקוֹת לִ זְׁ ּכוֹר וְׁ לִ בְׁ ּכוֹת
ְׁש ֵּתי ַּדּקוֹת אֲ רּוּכוֹת,
ָארץ ִת ְׁשקוֹט
ְׁש ֵּתי הַּ ַּדּקוֹת בָּ הֶ ן הָּ ֶ
הֶ ן ְׁש ֵּתי הַּ ַּדּקוֹת הֲ כִ י ז ֹועֲקוֹת.
ירה
ְׁש ֵּתי ַּדּקוֹת הַּ ְׁצפִ ָּ
הֶ ן לָּעַּ ם ּכְׁ עַּ ּמּוד הַּ ִש ְׁד ָּרה,
לִ זְׁ ּכוֹר אֶ ת הַּ בֵּ ן ְׁשאֵּ ינֶּנּו נו ֵֹּשם
וַּ אֲ ֶשר בִ זְׁ כּות ֹו ,הֶ חָּ זוֹן ִמ ְׁתג ֵַּּשם.
ירה אֶ ת אוֹתָּ ם הַּ בָּ נִים
לִ זְׁ ּכוֹר בַּ צְׁ פִ ָּ
ְׁש ְׁשמָּ ם חָּ קּוק בְׁ ִדבְׁ ֵּרי הַּ י ִָּמים,
ְׁשנָּפְׁ לּו עַּ ל הַּ זְׁ כּות לִ ְׁשמוֹר עַּ ל הַּ יֵּש
שּוקת הַּ ּכוֹבֵּ ש.
וְׁ לא נָּפְׁ לּו ,עַּ ל ְׁת ַּ
לֵּב הָּ אּומָּ ה מַּ ְׁמ ִשיְך וּפוֹעֵּ ם
ירה הָּ רוֹעֵּ ם,
בו ֵֹּקעַּ ִמקוֹל הַּ ְׁצפִ ָּ
ירה ִת ָּשמַּ ע
וְׁ כָּ ל עוֹד הַּ ְׁצפִ ָּ
נ ֵָּּדע ְׁשּפוֹעֶ מֶ ת בָּ עָּ ם נ ְָּׁשמָּ ה.
ָארץ ִת ְׁשקוֹט
ְׁש ֵּתי הַּ ַּדּקוֹת בָּ הֶ ן הָּ ֶ
הֶ ן ְׁש ֵּתי הַּ ַּדּקוֹת הֲ כִ י ז ֹועֲקוֹת.
תודות
שוב נגזר עלינו לציין מועדים וימים כה חשובים לנו בריחוק ובבידוד חברתי .ועם זאת אנו עושים כל
שביכולתנו כדי ליצור את הקירוב ,את האחווה ואת הקהילתיות שכה חסרים לנו בימים אלו.
אני מודה לכל המתנדבים שנרתמו בשמחה ובאהבה לארגון ולהפקת האירועים המרשימים שחווינו
בימים האחרונים:
ערב יום הזיכרון:
תודה לכל נציגי המשפחות השכולות ולגילי חלמיש על קריאת הקדיש.
תודה ליעל ברקאי על סידור חדר ההנצחה באופן נוגע ללב ומקסים.
לדגלניות :שחף מוסקוביץ וגלי שלום.
לזיו גורן על הקראת "הרהורי צפירה" מאת דוד אשל.
ןכן לנעמי פארן ולמקהלת מורן.
תודה לנעמה בן שמחון ולאנה דימרס על הצילום ,על העריכה ועל ההשקעה הרבה ביצירת הסרטון,
לעמוס הירש על העזרה ולניר בן זאב על התאורה.
תודה לצוות הנפלא :אושרת גורן ,שושי יצחקי ואלון גן
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יום העצמאות:
על הקליפ המשמח ,המקפיץ והמושקע ,אלפי תודות לרונית שגב ,הילה שגב ,וחן גלאור ,וכמובן תודה
לכל מי שטרח ,צילם ושלח .זוהי מזכרת נפלאה מתקופה שלעולם לא נשכח.
על מסיבת הרחוב האדירה ,המון תודה למארגנים ,למקשטים ,לכורזים ,למצלמים  -הילה שגב ובתה
רוני מאיר ,ענבל בריסקין פרי ,טל פרי ולירי פרי ,תמר אמיר ,ירון ועופרי שליו .תודה לאיתן וורדית
זימן ולרן פרי על תרומת הטנדרים לאירוע .בעמדת הדי ג׳יי ,תודות ליהודה אביקזר על ההפקה ,לניר
בן זאב ולהראל צאלים שתרמו את החשמל והתאורה ,לתומר סער על הצילום ברחפן ולדי ג׳יי שלנו ,גל
ברמי ,על המוסיקה.
כמובן תודה לצוות הוועד ולמלי בראשותם ,שכן אף אירוע לא קורה ללא התמיכה והעזרה שלה בכל
דבר ובכל מקום.
תודה ,דניה

מועדי איסוף הגזם הבאים91.5 , 5.5 :

דואר

החל מיום ראשון  ,0.0..3.3יחזור הדואר לתת את מלוא השירותים לקהל הרחב.
שעות קבלת קהל הן בימים א-ה בין השעות  0:33-0.:33וביום ו׳ בין השעות .0:33-00:33

ספריה בימי קורונה

הצבנו תיבה להחזרת ספרים ליד הדלת של משרד הוועד.
כל מי שיש בידו ספרים המושאלים מהספרייה ורוצה להחזירם ,מוזמן!
נשמח לקבל את הספרים כדי שנוכל להמשיך ולעשות מבצעי חלוקה למנויים.
ביום שני הקרוב ,נבצע חלוקה נוספת בין השעות .03:03-03:03
שילחו הזמנות עד יום ראשון בשעה  03בבוקר ל sifriya@beit-yitzhak.org.il
מקווה להתראות בקרוב בספרייה ,רותי

פינת הילדים

נשמח אם תשלחו לפינה בדיחות ,חידות ,או כל דבר אחר☺
התשובה של החידה השבועית הקודמת היא:
אנחנו עובדים קשה במכרה,
מאוד מפחדים שמשהו יקרה
לנערה היפה שרצתה אצלנו לנוח,
רק שלא תתן ביס בתפוח!
אנחנו נמוכים ,אבל לא ילדים,
אנחנו ה גמדים
חידה שבועית:
שני אנשים עומדים לצד נהר ושניהם רוצים לעבור לצד השני.
הסירה יכולה לקחת רק אחד מהם לצד השני ,אבל שניהם הצליחו לחצות את הנהר .כיצד?
בילי ברנשטין
טלפון לשליחה30.-530.3.0 :
מובן שאפשר לשלוח לנו רעיונות למשימות אחרות בשבוע בכפר
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קאנטרי בית יצחק מזמין אתכם לקאנטרי אונליין

קאנטרי אונליין הוא דף הפייסבוק החדש שלנו שאליו הכנסנו מגוון שיעורים של כל צוות המורים
שלנו :פילאטיס ,יוגה ,שיעורי גולד ,שיעורי ריקוד ,חיטוב ,עיצוב דינמי ,מדרגה ועוד ועוד.
הדף הינו קבוצה סגורה.
כל שעליכם לעשות הוא להיכנס לפייסבוק ,לחפש בחלונית החיפוש :קאנטרי אונליין ,לבקש חברות
ואנחנו נאשר.
בסרגל הימני (בעברית) או השמאלי (באנגלית) לחצו על "סרטונים/וידיאו" ויפתחו שלל סרטונים.
תוכלו ללחוץ על "אלבומים" ולבחור את המועדף עליכם ולצפות בתכנים המופיעים בו.
כל התכנים בעמוד זה הינם כרגע חינמיים ומוצעים לכולם.
מאחלים לכולם בריאות שלמה וחזרה מהירה לשגרה.
בברכה ,יעל ניר וצוות הקאנטרי

פינת המודעה הקטנה
דרוש/ה סייע/סייעת לילד מקסים בכיתה ב׳ ,למשרה מלאה בבית
החינוך בית-יצחק .עדיפות לאדם בעל ניסיון בתחום החינוך
המיוחד ,בעל סבלנות ,חום ואנרגיה טובה .להתחלה מיידית עם
החזרה לשיגרת הלימודים.
נער אחראי מהמושב עם ידיים טובות מעוניין לכסח את מדשאות
ביתכם ,שביעות רצון מובטחת.
מחפשים לשכור :בית 0 ,חדרים בבית יצחק ,לאדם מבוגר
ולמטפלות שלו.

אנו משתתפים בצער המשפחה
על מות

אריה מרקוביץ ז"ל
מתושבי הכפר.
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300-5303.33
יהונתן

30.-.005003
30.-030-5050

